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Vill du spela för en Världsartist?

Här står Magnus med alla sina gitarrelever vid universitet i Italien.
Nu har du chans att få bästa möjliga undervisning individuellt för honom hos Opus
Norden. Om du från början får spela för någon som kan lära dig teknik på främsta
sätt har du mycket större chans att ge uttryck för det du vill i ditt musicerande.
Detta utan att tekniska svårigheter stoppar dig. Flera yrkesmusiker talar om
Magnus som en levande legend inom gitarrspel och undervisning.
På Torsdagar kommer han ha en provapåkurs på tre gånger. Om du vill anmäla
dig eller läsa mer om Magnus gå in här: Provapå gitarr

Vår egen kompositör Gustav Lindsten i EMSstudion

När Gustav inte befinner sig på Opus Norden så kan man numera hitta honom på
ElektronMusikStudion där han nu jobbar för fullt med slutklämmen på musiken som
han komponerat för föreställningen på Dramaten.
Elektronmusikstudion, även kallat EMS, grundades ursprungligen 1964 av Sveriges
radio och formades senare om till att fungera som en arbetsplats för frilansande
tonsättare och ljudkonstnärer som fokuserar på elektronisk konstmusik. Studion är helt
finansierad av Svenska staten, och ger möjlighet för utövande tonsättare inom
Sveriges musikliv att spela in, redigera, mixa och komponera utan de kostnader som
hör till i en kommersiell studio. För kompositörer som till stor del arbetar som frilansare
utgör detta ett enormt stöd och skapar möjligheter som de annars inte skulle ha.
Tonsättaren kan på grund av detta fokusera på det som verkligen räknas: att skapa
musik.
Läs mer på Gustavs kompositionsblogg
.

Opus Norden planerar att starta en
Förskola med klassisk Musikinriktning

Här ser vi små dirigenter på hugget! Den 14 mars tar Utbildningsnämnden beslut ifall
Opus Norden får tillstånd att starta Musikförskola, så håll tummarna för oss.
Du kan läsa och se hur vi planerat här.
Beställa krogshowen till ditt företag, komma på nästa konsert: Anmäl dig här
Tipsa en vän
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